
 
 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Autoveiling Verkoopservice  

  

Artikel 1: Autoveiling Verkoopservice  

Autoveiling Verkoopservice is een dienstverlening van Autoveiling.nl. Autoveiling.nl is een 

handelsnaam van Autoveiling Nederland B.V., bezoekadres Amerikastraat 16 te Kaatsheuvel, 

postadres Postbus 200 5150 AE Drunen, hierna te noemen AV. AV staat ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel OostBrabant onder nummer 55987702. Deze 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Autoveiling Service zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel Oost-Brabant. Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 01-102013.   

Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Autoveiling Verkoopservice zijn naast de Algemene 

Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing op elk aanbod van Autoveiling Nederland B.V. en elke 

opdracht aan Autoveiling Nederland B.V..   

Artikel 2: Herroepingsrecht   

Door het afnemen van de dienstverlening van AV door de opdrachtgever/verkoper vóór het 

verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vervalt het herroepingsrecht als de 

opdrachtgever/verkoper akkoord gaat dat de dienstverlening volledig is of dat de 

opdrachtgever/verkoper afziet van het herroepingsrecht en daarmee instemt dat het 

herroepingsrecht vanaf dat moment vervalt.   

Artikel 3: Uw gegevens  

Wij gaan er van uit dat u als opdrachtgever/verkoper de gegevens volledig en correct aan ons heeft 

doorgegeven. Eventuele wijzigingen in deze gegevens dient de opdrachtgever/verkoper zelf tijdig en 

schriftelijk aan ons door te geven.   

Artikel 4: Opdracht  

Met het plaatsen van een Opdracht tot Waardebepaling of Opdracht tot Verkoop gaat de 

opdrachtgever/verkoper een betalingsverplichting jegens AV aan. Na het voldoen van deze 

betalingsverplichting zal de opdracht worden uitgevoerd.   

Artikel 5: Opdracht tot Verkoop na Opdracht tot Waardebepaling  

Als de opdrachtgever/verkoper na de Opdracht tot Waardebepaling binnen vijf werkdagen een 

Opdracht tot Verkoop verstrekt en het hoogste bod is minder dan 85% van de genoemde 

Veilingwaarde, welke per e-mail aan opdrachtgever/verkoper is verstuurd, dan wordt bij verkoop 

geen Verkoopcommissie berekend. Let wel!Bij het bepalen van de Veilingwaarde wordt er van uit 

gegaan dat de aangeboden auto technisch in orde is en dat er geen beschadigingen en/of 

mankementen aan de auto zijn. Zijn deze wel aanwezig dan zullen de kosten voor het verhelpen van 

de beschadigingen en/of mankementen door AV worden verrekend met de genoemde 

Veilingwaarde. Als de opbrengst na verrekening van de Veilingwaarde en de kosten voor het 

verhelpen van de beschadigingen en/of mankementen daarmede wel 85% of meer is zal er wel 

Verkoopcommissie verrekend worden bij uitbetaling.  



Artikel 6: Verkoop  

Na het toezeggen van de auto aan de hoogste bieder is de auto verkocht en zal de auto door de 

opdrachtgever/verkoper geleverd dienen te worden. Als de verkoop en daarmede de afronding van 

de transactie  door toedoen van de opdrachtgever/verkoper niet kan worden afgerond, verbeurd 

deze een boete voor het niet nakomen van de koopovereenkomst. Deze boete bedraagt € 1000,- 

(incl. BTW).   

Artikel 7: Beschrijvingsgarantie  

De beschrijvingsgarantie die een koper van AV krijgt, bestaat uit Optische – en Technische 

beschrijvingsgarantie. Beschrijvingsgarantie houdt in dat de auto is zoals beschreven.   

Omdat de auto in opdracht van AV optisch wordt gefotografeerd en geïnspecteerd, is de Optische 

beschrijvingsgarantie aan AV. De opdrachtgever/verkoper zal na inspectie in opdracht van AV 

uitsluitend aansprakelijk zijn voor de Technische beschrijvingsgarantie en niet voor deuken en 

krassen aan de auto. Beschadigingen die na de inspectie op de auto zijn gekomen, vallen hier niet 

onder en zijn voor rekening van de opdrachtgever/verkoper.   

De Technische beschrijvingsgarantie wordt gegeven door de opdrachtgever/verkoper van de auto. Bij 

het fotograferen en inspecteren van de auto wordt de auto niet technisch gecontroleerd, er wordt 

niet gereden met de auto en de onderkant wordt niet bekeken. De opdrachtgever /verkoper dient 

aan te geven welke technische mankementen de auto heeft. Na de verkoop wordt door AV een 

Autobedrijf in de buurt van de opdrachtgever/verkoper aangewezen om de auto technisch te 

controleren en in ontvangst te nemen.   

Eventuele gebreken en/of mankementen dienen vooraf aan AV aangegeven te worden of anders 

achteraf op kosten van de opdrachtgever/verkoper opgelost en betaald te worden. Onder 

Technische beschrijvingsgarantie vallen onder andere en niet uitsluitend; motor, versnellingsbak, 

aandrijving, werking van aanwezige opties en accessoires, juiste km-stand en herstelde schade uit 

het verleden.    

Artikel 8: APK minimaal 2 maanden geldig  

Voor onder andere verkoop aan het buitenland is de geldigheid van de APK keuring erg belangrijk. Bij 

verkoop dient de auto daarom nog minimaal 2 maanden APK gekeurd te zijn. Is dit niet het geval zal 

het Autobedrijf dat de auto na verkoop in ontvangst neemt de auto APK keuren en afmelden. De 

keuring en het afmelden betaalt AV, maar alle mankementen en/of bijzonderheden die gerepareerd 

dienen te worden om aan de APK keuring te voldoen zijn voor rekening van de 

opdrachtgever/verkoper. De Opdracht tot Verkoop  kan pas worden afgerond als het door AV 

aangewezen Autobedrijf de auto akkoord kan melden.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 9: Transactie koper definitief  

De auto is pas definitief verkocht als AV de auto aan de opdrachtgever/verkoper heeft uitbetaald. Bij 

aantoonbare gebreken die niet (kunnen) worden opgelost door de opdrachtgever/verkoper kan door 

AV de verkoop van de auto altijd worden teruggedraaid. Als de transactie door toedoen van de 

opdrachtgever/verkoper niet kan worden afgerond geldt er een onherroepelijke en direct opeisbare 

boete voor het niet nakomen van de koopovereenkomst. Deze boete bedraagt € 1.000,- (incl. BTW).  

De opdrachtgever/verkoper van de auto garandeert bij Opdracht tot Verkoop over het daadwerkelijk 

rechtmatig eigendom van de auto te beschikken.  Als de auto niet verkocht kan worden omdat de 

opdrachtgever/verkoper niet de rechtmatige eigenaar van de auto blijkt te zijn, verbeurt hij deze 

boete.   

Artikel 10: Bijzondere  gebreken  

Indien er voor, tijdens of na de verkoop van de auto bijzondere gebreken bij de auto worden 

geconstateerd  zal AV de verkoop van de auto  altijd kunnen en mogen terugdraaien. Hierbij zal 

minimaal de geleden schade door AV op opdrachtgever/verkoper verhaald worden. Denk bij 

bijzondere gebreken onder andere en niet uitsluitend aan een gestolen auto, een auto die overmatig 

schade heeft gehad of een auto met een trendbreuk in de kilometerstand.   Tevens is de 

opdrachtgever/verkoper verplicht om een melding aan AV te maken als een voertuig dat ter veiling 

wordt aangeboden eerder onder zware omstandigheden is gebruikt zoals bijvoorbeeld maar niet 

uitsluitend als politie-, ambulance-, taxi – of rijlesvoertuig, of indien een voertuig door een 

verzekeraar ‘total loss’ is verklaard. Voorts is de opdrachtgever/verkoper verplicht de juiste 

kilometerstand en/of onlogische trends hierin te melden aan AV.   

Artikel 11: Betaling  

Een opdracht dient altijd vooraf betaalt te worden. De opdracht wordt pas uitgevoerd na ontvangst 

van de betaling. De betaling kan op de site van AV via IDeal of door een handmatige overboeking 

plaatsvinden. De betaling dient binnen 48 uur na het verstrekken van de opdracht op een van de 

bankrekeningnummers van AV te zijn bijgeschreven. Bij een niet tijdige betaling ontvangt de 

opdrachtgever/verkoper een betalingsherinnering en daarna een aanmaning.   

Artikel 12: Buitengerechtelijk incassokosten  

Mocht de opdrachtgever/verkoper na gemaand te zijn om binnen 14 kalenderdagen alsnog te 

betalen, niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke 

incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten. Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:  - 15% over 

een openstaande hoofdsom t/m € 2500,-;  - 10% over een openstaande hoofdsom van € 2500,01 t/m 

€ 5000,-; met een minimum van € 40,-.   

Artikel 13: Verzekering  

AV gaat er van uit dat de auto  WA is verzekerd door de opdrachtgever/verkoper tot en met het 

moment van vrijwaren door AV. Eventuele schade aan derden veroorzaakt middels, door of met de 

auto na het verstrekken van de opdracht tot en met het inleveren van de auto is voor rekening en 

risico van de opdrachtgever/verkoper. AV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze schade 

tot de vrijwaring voor de auto is afgegeven.   

 

 



Artikel 14:  

Privacy AV respecteert de wetgeving met betrekking tot de privacy van de opdrachtgever/verkoper 

en de gegevens die zij van hem beheert en verricht alle mogelijke inspanning ter bescherming van 

deze gegevens. AV behandelt de gegevens vertrouwelijk en gebruikt ze alleen voor doeleinden 

binnen de eigen organisatie.    

  

Artikel 15: Immateriële rechten  

Alle rechten inzake de veilingapplicaties, voorwaarden, beschrijvingen, data, kennis, logo’s en 

merkrechten behoren aan AV. Iedere vorm van imitatie en/of namaak is verboden. Bezoeker van de 

website en opdrachtgevers/verkopers dienen de door AV geëxploiteerde website(s) uitsluitend aan 

te wenden voor het  gebruik en doel waar deze voor bedoeld is.   

Artikel 16: Klachten  

Met vragen en klachten over de dienstverlening van de Autoveiling Verkoopservice kan men zich 

richten tot:   

Autoveiling Nederland B.V.  

Postbus 10 5170 AA Kaatsheuvel  

T : +31(0) 416 363 363  

F : +31(0) 416 344 588  

E : info@autoveiling.nl   


